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Tinc la satisfacció de presentar un any
més els fets que han marcat la marxa
d’Osonament els darrers dotze mesos.
El 2017 ha estat el primer any que hem
desenvolupat gran part de la nostra
activitat a la nova seu central de l’entitat,
d’establir noves maneres de treballar,
de provar, de fer canvis si ha convingut,
però sobretot, d’il·lusionar-nos amb una
nova realitat per la qual hem lluitat
durant molts anys.
Persones ateses, famílies i professionals
estem satisfets d’aquest primer any, que
hem vist com el nou centre s’anava
equipant per donar la millor atenció a
les persones. En aquest sentit,
destacar que hem pogut consolidar
una planificació integrada dels
nostres recursos per garantir una
resposta centrada en la persona,
integrant els programes dels serveis
sanitaris, socials i laborals, elaborant
un pla de sistema d’informació únic i
unificant els diferents processos
d’intervenció.
El 2017 també ens hem certificat amb la
ISO 9001:2015 a les diferents àrees
assistencials.
El nou model i el nou edifici de l’entitat
han despertat l’interès de moltes
persones. El 2017, hem comptat amb
una trentena de visites de diferents
àmbits: institucional, empresarial, social,
sanitari, laboral i educatiu.
El 2017 també hem tancat amb èxit el
pla estratègic de l’entitat (2013-2017)
que es va iniciar en una època de fortes
retallades, fet que ens ha suposat un
esforç considerable. El pla ha comptat
amb la participació activa dels
professionals i ha finalitzat amb
l’assoliment del 97% de les accions
fixades en línies com potenciar l’equip
humà, el posicionament de la nova
marca Osonament, el desenvolupament
de noves línies d’intervenció o la millora
dels equipaments, entre d’altres.
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Així mateix, hem reforçat els diferents
programes amb els quals treballem,
com el de potenciar accions de lluita
contra l’estigma, l’atenció a les famílies,
promoure els moviments en primera
persona i la millora de l’atenció de la
salut mental en l’àmbit judicial. D’altra
banda, hem reforçat les accions per la
inclusió comunitària de les persones
usuàries, aconseguint que el total de
persones ateses a l’àrea de Salut Mental
i addiccions (602), s’hagin vinculat en
un 72% en activitats a la comunitat, ja
siguin formatives, laborals, de
voluntariat o d’oci.
També hem destinat molts esforços en
l’aposta per la docència i la recerca del
nostre equip professional. En aquest
sentit, destacar que hem entrat a formar
part formalment del Grup de Recerca en
Salut Mental i Innovació Social (SAMiS),
juntament amb la UVic-UCC, l’Hospital
Universitari de Vic i la Fundació Althaia.
D’altra banda, s’han incrementat les
accions per enfortir el compromís de
l’entitat amb la preservació del medi
ambient: Hem elaborat un ambiciós pla
de gestió de residus, hem continuat
amb el càlcul de la nostra petjada de
carboni amb l’objectiu de reduir les
emissions de CO2 i hem dotat el servei
de repartiment de publicitat d’Areté de
bicicletes i tricicles elèctrics. El 2017,
l’equip d’arquitectes de l’edifici
d’Osonament ha obtingut diferents
reconeixements que posen de relleu el
seu disseny bioclimàtic, les solucions
d'arquitectura passiva, l’estalvi
energètic i la sostenibilitat. De fet, el
2017 hem aconseguit el certificat de
Nivell d’eficiència energètica A de
l’edifici.
Després de molts anys d’estancament
econòmic, ha estat el primer any que
hem gestionat un pressupost de més de
3 milions d’euros, gràcies a la confiança
dels diferents departaments de la
Generalitat que són proveïdors de la
nostra cartera de serveis i a d’altres
actuacions que ha desenvolupat l’entitat
amb l’objectiu de complir les seves
finalitats fundacionals.
En nom de tots els professionals, només
em queda agrair al nostre president,
Joan Roca, i a tots els membres dels
Patronats de la FCMPPO i Areté, la
confiança que sempre han dipositat en
l’equip d’Osonament. En segon lloc,
agrair l’esforç de totes les entitats,
empreses, administracions i persones a
títol individual que ens han acompanyat
d’una manera o altra al llarg d’un 2017
que ha donat molt de sí.
Mercè Generó i Prat
Gerent Osonament

qui som

L’entitat

Breu història

Us presentem la memòria
d’Osonament, organització
que acompanya a les
persones de manera
integral en tot allò vinculat a
la seva salut mental. Vam
néixer fa gairebé 40 anys
com a Fundació Centre
Mèdic Psicopedagògic
d’Osona, entitat sense ànim
de lucre que ha anat
integrant tots els recursos
comunitaris de la comarca
d’Osona adreçats a
l’atenció de les necessitats
de rehabilitació, habitatge,
treball i oci de persones
amb problemes de salut
mental i addiccions.
Osonament també té l’àrea
de Logopèdia i aixopluga la
Fundació Areté, entitat que
vam impulsar el 2006 amb
la finalitat de promoure la
inserció laboral i social de
persones amb problemes
de salut mental i amb
dificultats per inserir-se al
món laboral.

La Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic d’Osona
es va fundar l’any 1978 per
donar atenció al col·lectiu
d’infants i adolescents que
presentaven dificultats de
conducta o d’aprenentatge
escolar. Més endavant, al
1985, va incorporar
recursos de rehabilitació
comunitària, oci, habitatge i
inserció laboral adreçats a
població adulta amb
problemes de salut mental i
addiccions. A partir del
1995, a més del Servei de
Logopèdia (vigent des dels
inicis fins l’actualitat), va
començar a oferir serveis
de psiquiatria i psicologia
ambulatòria. Fins que l’any
2003, arrel de l’aprovació
del Projecte Osona Salut
Mental, es va centrar en la
consolidació dels serveis
comunitaris passant tota la
gestió de l’atenció
ambulatòria, hospitalària i
d’urgències al Consorci
Hospitalari de Vic (CHV).

Consolidada l’assistència
de salut mental i la seva
integració a Osona, l’any
2016 la FCMPPO va fer
realitat el somni de reunir
en un sol edifici els
diferents serveis que
havien estat dispersos i
que els darrers anys
s’havien anat perfilant fins
arribar a l’actual model
d’atenció integrada.
Aquest nou edifici, construït
al Carrer Josep Maria Selva
de Vic, a pocs metres de la
seu d’Osona Salut Mental i
de l’Hospital Universitari, va
ser inaugurat pel president
de la Generalitat, Carles
Puigdemont, el 21
d’octubre de 2016.
Coincidint amb l’efemèride,
la FCMPPO va estrenar la
marca Osonament.

El 2006, el Consell
Comarcal d’Osona, la
Mancomunitat de municipis
La Plana i la nostra entitat
constitueixen la Fundació
Areté. Poc després
inaugurem el Centre
Especial de Treball Areté.
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Missió, visió
i valors
Missió: Afavorir el
desenvolupament integral
de la persona i la millora de
la seva qualitat de vida,
mitjançant activitats i
serveis d’àmbit comunitari
per a la promoció,
prevenció i l’atenció de la
salut mental, les addiccions
i la logopèdia, a l’entorn de
la comarca d’Osona
Visió: Volem ser un referent
d'excel·lència i qualitat en
salut mental, addiccions i
logopèdia en l'àmbit
comunitari a la comarca
d'Osona
Valors:
✓ Compromís i sensibilitat
amb les persones i la
comunitat.
✓ Professionalitat en
l'assistència.
✓ Treball en equip.
✓ Ètica i transparència
✓ Responsabilitat i
sostenibilitat.

Estructura organitzativa

Pla estratègic

PATRONAT
Fundació CMPPO

El 2017 hem fet el tancament del Pla Estratègic 2013-2017,
el qual tenia 7 línies estratègiques fixades

PATRONAT
Fundació Areté

Composició de Patronat a
desembre de 2017

Composició de Patronat a
desembre de 2017

Joan Roca Tió. President.
Consell Comarcal d’Osona

Joaquim Vivas Llorens.
Vicepresident.

L1- Projectar una marca corporativa sòlida
L2- Consolidar i promoure la creació de xarxes i aliances
amb diferents grups d’interès
L3- Potenciar l’equip humà
L4- Noves línies d’intervenció, activitat i servei
L5- Millorar les instal·lacions i equipaments
L6- Garantir la qualitat assistencial centrada en la persona
L7- Millorar l’eficiència operativa en la gestió

Joan Carles Rodríguez
Casadevall. President.
Consell Comarcal d’Osona

Membre fundador del CMPPO

Jacint Codina Pujols. Vocal.

Patró vitalici

Lluís Verdaguer Vivet.
Vicepresident.
Mancomunitat La Plana

Dolors Collell Surinyach.
Vocal.

Carles Baronet Aldabó.
Vocal.

Maria del Mar Cuxart
Ainaud. Vocal.

Mercè Generó Prat.
Secretària.

Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Tona

Gràcia Ferrer Codinachs.
Secretària.
Ajuntament de Vic

Carme Francolí Casas.
Vocal.

D’aquestes 7 línies, es van fixar 29 objectius, amb un total
de 96 accions. El grau d’assoliment d’aquestes accions ha
estat de:

Mancomunitat La Plana

Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic

Mancomunitat La Plana

Miquel Riera Pujol. Vocal.

Ajuntament de Torelló

Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic

Antoni Ramírez Juvany.
Vocal.
Jordi Sarrió Bernal. Vocal.

Joaquim Vivas Llorens.
Vocal.

Antoni Serrat Climent.
Vocal.

Ramon Viñas Torras. Vocal.

Associació Sant Tomàs

Professionals de la FCMPPO
Càritas Diocesana

Gerència: Mercè Generó
Consell de direcció:
Inés Barenys, Mercè
Generó, Nel·la Gonzalo,
Judith Martínez, Jordi Plans
i Jordi Sarrió

Accions assolides
78
81%

80
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Ramon Llorà Almeda.
Vocal.

Accions en procés
16
16%

Accions no iniciades
2
3%

Participació dels professionals en el tancament del Pla
Estratègic

Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic

L’entitat va oferir a tots els professionals l’oportunitat de
participar en el tancament del pla estratègic, valorant
l’eficàcia del seu desplegament i si els valors corporatius de
l’entitat s’estan portant a terme. Aquests són els resultats:

Associació de Familiars de Malalts
Mentals d’Osona

5

Valor mig de conformitat
Percepció de l’eficacia de les línies estratègiques
% sense resposta
% NS/NC

100%
90%
80%

4

70%
60%

3

50%
40%

2

30%
20%

1

Patronat FCMPPO

10%
0

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L1- Projectar una marca corporativa sòlida
L2- Consolidar i promoure la creació de xarxes i aliances amb diferents grups d’interès
L3- Potenciar l’equip humà
L4- Noves línies d’intervenció, activitat i servei
L5- Millorar les instal·lacions i equipaments
L6- Garantir la qualitat assistencial centrada en la persona
L7- Millorar l’eficiència operativa en la gestió

Patronat Fundació Areté

Organigrama

PATRONAT
GERÈNCIA

SALUT MENTAL I ADDICCIONS
ÀREA
REHABILITACIÓ
- SRC
- Centre de dia CADO
- Club Social

ÀREA
HABITATGE

ÀREA INSERCIÓ
LABORAL

Serveis d’Atenció
a la Llar
- Suport Autonomia
Pròpia Llar
- SADE Salut Mental

- Servei Prelaboral
- Serveis d’Inserció
Laboral
- CET Areté

LOGÒPEDIA I PSICOLOGIA
- Servei de diàgnostic i rehabilitació
- Servei de rehabilitació en el
marc escolar

Serveis Residencials
- Llars amb suport
- Llar Residència de
Manlleu
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ADMINISTRACIÓ
RRHH / PRL / DPD
COMUNICACIÓ
GESTIÓ ECONÒMICA
MANTENIMENT

0%

dades 2017
602

26

Certificat

370 homes i 232 dones

217

8,52/10

Persones ateses als serveis integrats
de Salut Mental i addiccions
..............................................................

595

Persones ateses als serveis de
Logopèdia i Psicologia
250 homes i 345 dones

..............................................................

47

Persones inserides al mercat laboral

entitas amb conveni
..............................................................

impactes en mitjans de
comunicació
........................................................

31

notes de premsa
........................................................

..............................................................

..............................................................

62,30%

dels professionals han gaudit de
conciliació de la vida personal,
familiar i laboral
..............................................................

90,63%

dels professionals han rebut formació
..............................................................

8

professionals fan activitat docent
..............................................................

27

alumnes de pràctiques
..............................................................

1

doctorand industrial
..............................................................

19

persones voluntàries
..............................................................

13

persones al programa de Mesures
Penals Alternatives
..............................................................

satisfacció de les persones ateses
amb els serveis d’Osonament
..............................................................

82.614,65 €

Persones han gaudit del programa
Respir
..............................................................

16 amb certificat per trastorn mental

8,50/10

ingressos totals agregats
..............................................................

183

Professionals

satisfacció dels familiars amb els
serveis d’Osonament
..............................................................

3.157.113,28 €

58 contractes laborals

88

ISO 9001:2015
..............................................................

inversió total agregada
..............................................................

Mapa de persones
ateses i professionals
per municipi de
residència
Alpens
2/1

Sora

Persones
ateses
i professionals

Montesquiu
22
Sant Quirze
de Besora
22 / 2

Vidrà

OSONA
1.178 persones ateses
85 professionals
FORA D’OSONA

19 persones ateses
Sant Agustí
Sant Pere
3 professionals
de Lluçanès
de Torelló
29
Sant Boi
Orís
de Lluçanès
Sant Vicenç de Torelló
5
Lluçà
12
Perafita
Cantonigròs
Sobremunt
1
1
1
1
Torelló
Rupit
Les Masies 133 / 3
L’Esquirol
Sant Martí
Pruit
Sant Hipòlit
de Voltregà
11
d’Albars
3
de Voltregà
12 / 2
Manlleu
27 / 3
Prats de
Les Masies de Roda
157 / 14
Santa Cecília
Lluçanès
4
de Voltregà
Tavertet
18
Olost
Roda de Ter
Sant
12 / 1
39 / 2
Bartomeu Gurb
del Grau
Tavèrnoles
Vilanova
11 / 1
5/1
4
de Sau
Vic
2
Folgueroles
390 / 32
20 / 2
Oristà
Sant Julià de
2
Santa Eulàlia
Calldetenes
Vilatorta
de Riuprimer
16
13 / 2 Sant Sadurní
10
Santa Eugènia
Malla
d’Osormort
de Berga
2
Muntanyola
14 / 1
Espinelves
3/1
Taradell
1
43 / 8
Tona
Viladrau
50 / 4
7
Seva
17
Balenyà
El Brull
12 / 2
2/1
Centelles
37 / 1
Sant Martí
de Centelles
7
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Persones
ateses
Professionals

els centres
d’osonament

Seu central: serveis integrats de salut mental, àrea de Logopèdia i Psicologia i servei de repartiment d’Areté
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. De titularitat pròpia.

Llar Residència de Manlleu

Avinguda Pirineus, 9 - Manlleu
De titularitat pública Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya

Espai Estivill Camps: llar amb suport i espai de dia
Carrer dels Munts, 14 - Torelló
De titularitat pròpia

Botiga AretéSegonaMà

Carrer del Remei, 64. - Vic. De titularitat pròpia (propera obertura)

Fusteria Areté

Carrer Fusteria, 46. Pol. Les Goules - Tona. De lloguer

Tres Llars amb suport a Vic

Una de pròpia i dues de lloguer
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presentant el nostre

model integrat
Visites
institucionals

Amb la construcció i
obertura de la nova
seu central
d’Osonament
(setembre 2016) i la
consolidació del
nostre model integrat
d’atenció a les
persones, han estat
moltes les visites al
nou edifici al llarg del
2017. En els diferents
casos, s’ha fet un
recorregut per les
instal·lacions i s’ha
explicat el treball que
es fa a les diferents
àrees i projectes de
l’entitat

31/03/2017
Josep Lluís Cleries,
portaveu de PDECat al
Senat
13/4/2017
Laura Vilagrà, delegada del
govern a la Catalunya
Central; Marta Chandre,
gerent de la Regió Sanitària
a la Catalunya Central;
David Elvira, director
CatSalut; Francesc Iglesies,
secretari d’Afers Socials i
Famílies; Cristina Molina,
directora del Pla Director
de Salut Mental i
Addiccions
26/05/2017
Neus Munté, consellera de
la Presidència de la
Generalitat de Catalunya
13/07/2017
Artur Mas, expresident de
la Generalitat de Catalunya
31/10/2017
Fundadors, membres i ex
membres del Patronat de la
Fundació CMPPO.

Visites àmbit
Visites àmbit
social, laboral educatiu
i sanitari
7/3/2017

16/1/2017
Professionals CSMA Les
Corts
23/2/2017
Professionals de la
Fundació Projecte i Vida
2/3/2017
Lluís Grande i Roger
Cuscó. Departament de
Treball, Afers Socials i
Famílies
14/3/2017
Insertores laborals OPE
Manlleu
21/3/2017
Tècnics d’Inserccop
23/3/2017
Treballadors/es socials
d’Osona
24/3/2017
Josep Ballester i Rosa
Planesas. Grup Mutuam
17/10/2017
Comissió de SRC Fòrum
Salut Mental
31/10/2017
SIAD Vic

Visites
comunitat i
empresa
2/05/2017
Rotary Club Osona
2/11/2017
Fundació Girbau

Estudiants Disseny de
l’ESDAP Vic

14/3/2017
Estudiants Grau Treball
Social UVic-UCC
20/3/2017
Estudiants 1er Grau
Teràpia Ocupacional
UVic-UCC
27/3/2017
Estudiants 2n Grau Teràpia
Ocupacional UVic-UCC
18/4/2017
Estudiants 1er Grau
Teràpia Ocupacional
UVic-UCC
20/4/2017
Estudiants Grau Psicologia
UVic-UCC i estudiants 2n
de Psicologia del centre
Fontys School of
Hrm&psychology
Eindhoven (Holanda)
5/10/2017
Alumnes d’Educació Social
i CAFE UVic-UCC
30/10/2017
UVic-UCC. Joan Turró,
director general de la FUB;
Marina Geli, coordinadora
del CESS; Ramon Pujol,
degà de la facultat de
medicina; Paola Galbany,
degana de la facultat de
Ciències de la Salut i el
Benestar; Anna M. Puig,
coordinadora del Grup de
Recerca en Esport i
Activitat Física i Miriam
Torres, coordinadora del
Grau de Nutrició Humana i
Dietètica
9/11/2017
Alumnes i docents del
Màster d’atenció integrada
en la Persona UVic-UCC
20/11/2017
Alumnes de 3rt i 4rt
Educació Social UVic-UCC

Visita representants d’UVic-UCC
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treball

col·laboratiu

Formem part
de:

Participem
amb:

Grups de
treball:

Sistema Integrat de Salut
d’Osona (SISO)

· Serveis Auxiliars a la
Sanitat d’Osona (SAS)
· Fundació Tutelar Esguard

· Grup Habitatge del Pla
Integral de Salut Mental i
Addiccions

Xarxa d’Entitats d’Inserció
Sociolaboral d’Osona i el
Ripollès (XEISOR)
Fòrum Salut Mental
Xarxa OTL’s Diputació de
Barcelona
Coordinadora Catalana de
Fundacions
Taula de Salut Mental
d’Osona
Xarxa de l’Economia Social
i Solidària de Manlleu
Xarxa d’Habitatges
d’Inserció Social de
l’Agència d’Habitatge de
Catalunya

Acords de
col·laboració
Hem establert acords
estables de col·laboració
amb una quarantena
d’entitats, centres culturals,
centres educatius,
associacions, centres
cívics...d’Osona, per
desenvolupar activitats que
tinguin per objectiu la
millora de l’autonomia i la
plena inserció a la
comunitat de les persones
que atenem.

Imatge d’una sessió de robòtica gràcies al conveni
amb Ausatel Robòtica

Mercè Generó i Miquel Vilardell del Club Tennis Vic

· Grup d’Inserció Laboral
del Pla Integral de Salut
Mental i Addiccions
· Comissió de Serveis de
Rehabilitació Comunitària
de Salut Mental. Fòrum
Salut Mental
· Comissió de Clubs Socials
de Salut Mental. Fòrum
Salut Mental
· Grup de reconversió dels
centres de dia en SRC.
· Comissió del Programa
d’atenció a les famílies.
Osonament, AFMMO, CHV
· Projecte “Compta amb mi”
Planificació de decisions
anticipades Llar Residència
Manlleu: CAP Manlleu,
Hospital Sant Jaume
Manlleu, Centre de Salut
Mental Adults d’Osona
· Comissió Cultura i Salut
Mental del Pla
Interdepartamental i
Intersectorial de Salut
Pública (PINSAP).

Signatura del conveni entre Dental Vic i Osonament
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Xarxa
Parelles
Artístiques
Es treballa amb diferents
centres de salut mental de
8 comarques catalanes per
impulsar conjuntament el
projecte Parelles
Artístiques. Experiències
creatives per la salut
mental, sota la coordinació
d’Osonament.
· Serveis de Salut Mental
del Bages
· Serveis de Salut Mental
del Barcelonès
· Serveis de Salut Mental
del Berguedà
· Serveis de Salut Mental
del Maresme
· Serveis de Salut Mental
d’Osona
· Serveis de Salut Mental
del Segrià
· Serveis de Salut Mental
del Tarragonès
· Serveis de Salut Mental
del Vallès Oriental

Tenim convenis en
actiu amb 26 entitats
· Ajuntament de Manlleu - Atenció en
logopèdia i salut mental, OTL

· CHV i Fundació Doctor Trueta. Atenció
integral i reinserció laboral

· Ajuntament de Sant Quirze BesoraTractament logopèdia escoles

· Hospital de la Santa Creu de Vic - Servei
de Logopèdia a persones ingressades

· Ajuntament de Montesquiu - Tractament
logopèdia escoles

· Departament Justícia Generalitat
Catalunya - Treballs en Benefici de la
Comunitat

· Ajuntament de Sant Pere de Torelló Tractament logopèdia escoles

· CHV-Hospital Sant Jaume de Manlleu Servei de Logopèdia a persones
ingressades

· Ajuntament de Torelló - Atenció en
logopèdia i salut mental, Voluntariat
persones ateses i ús d’espais de la
biblioteca Dos Rius
· Ajuntament de Vic - Atenció en logopèdia,
salut mental i addiccions, SADE
· Consell Comarcal d’Osona - Suport
activitats Osonament, OTL i SADE

· Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic Promoure activitats culturals i promoció de
la salut mental
· BBVA-Fundació Antiga Caixa Manlleu Projecte Parelles Artístiques
· Fundació UE Vic - Activitats esportives

· UVIC-UCC - Docència, investigació,
transferència de coneixement. Voluntariat.
Cooperació educativa per col·laborar en la
formació d’estudiants. Pràctiques externes
curriculars. Doctorats industrials.

· Departament d’Ensenyament Generalitat Projecte de Servei Comunitari

· CHV - Programa integral d’atenció en
salut mental

· Arrendamiento Inmo Criteria Caixa, S.L.
Conveni marc habitatge

Roda de Premsa i signatura de conveni amb Vic Comerç

· Associació Joguines sense fronteres.
Voluntariat persones ateses

Convenis
signats el
2017
· Residència Sant Gabriel.
Voluntariat persones ateses
· Ausatel Robòtica.
Sessions de robòtica per a
persones ateses
· Dental Vic.
Contraprestacions
· Club Tennis Vic. Activitats
esportives
· Càritas Arxiprestal. El
rebost de Minves
· Vic Comerç. Suport
activitats i difusió salut
mental
· Escola Guillem de
Mont-Rodon. Ús d’espais
comuns i voluntariat

Signatura de conveni amb l’escola Guillem de Montrodon de Vic
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activitat
assistencial

Logopèdia i
Psicologia

Àrea Inserció
Laboral

El servei funciona des
de l’any 1978 i atén a
infants, adolescents i
adults que presenten
qualsevol de les
patologies relacionades
amb la comunicació, la
parla, el llenguatge oral i
escrit i els trastorns
orofacials.

L’objectiu comú dels
serveis i programes
d’aquesta àrea és donar
suport en la recerca i
manteniment del lloc de
treball. Des del Servei
Prelaboral es dóna
suport a les persones
amb TMS per millorar les
seves competències i
habilitats, per tal
d’incorporar-se al mercat
laboral a mig o a llarg
termini. Els programes
del Servei d’Inserció
Laboral (SIL) donen
suport en la recerca
activa d’un lloc de treball
i en el manteniment del
mateix, mitjançant
seguiment post-inserció
o modalitat de treball
amb suport.

595

persones ateses

250/345
.................................................

L’àrea ha tingut 331
primeres visites el 2017
S’han realitzat 5.095
sessions de tractament,
4.446 al Servei de
Diagnòstic i Rehabilitació
d’Osonament, 531 en
escoles, 82 a l’Hospital de
la Santa Creu de Vic, 36 a
l’Hospital Sant Jaume de
Manlleu

Servei Prelaboral
d’Osona (SPL)

163 persones han seguit un
itinerari formatiu, prelaboral o
d’inserció laboral

persones ateses

47 persones inserides al mercat
laboral: 58,6% en empreses
ordinàries, 41,4% en centres
especials de treball.

43

33 / 10
.......................................
Servei d’Inserció
Laboral (SIL)

120

persones ateses

37 / 83
.......................................
CET Areté

16

persones amb certificat

8/8
.......................................

El percentatge d’altes per
millora ha estat del 55,67%
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Un 80% de les insercions han
finalitzat el període previst de
contractació amb una bona
valoració per part del propi
treballador i de l'empresa.
37 persones en seguiment
post-inserció.
15 prospeccions en empreses
dels sectors: alimentació,
comerç, noves tecnologies,
impremta i publicitat, serveis
mediambientals, administració
pública.
11 joves han participat al
programa Joves en acció, que
ha aconseguit una inserció del
50%.

Àrea
Rehabilitació
Comunitària
L’objectiu d’aquesta
àrea és donar resposta a
la rehabilitació
psicosocial de persones
majors de 16-18 anys
residents a la comarca
d’Osona i amb
diagnòstic de Trastorn
Mental Sever (TMS) i/o
addiccions.
325 persones ateses: 120
homes i 205 dones
67,1% vinculades a
activitats d’un únic servei
de l’entitat, 27,4%
vinculades a activitats de
com a mínim dos serveis i
el 5,5% restant vinculades
a tres recursos o realitzant
activitats transversals.
El 58,2% s’han vinculat a la
comunitat, amb activitats
laborals, formatives, de
voluntariat i/o oci. El 41,8%
restant, només a activitats
d’Osonament.
75 persones ateses en el
programa de patologia
dual amb diagnòstic
d’addiccions i TMS.
22 persones ateses amb
diagnòstic de retard mental
i TMS.
23 persones en el
Programa d’atenció als
episodis depressius.

Servei de
Rehabilitació
Comunitària SRC

150

persones ateses

93 / 57
.......................................
Centre de Dia CADO

59

Àrea
Habitatge
L’objectiu comú
d’aquests serveis és
donar resposta a les
necessitats relacionades
amb l’habitatge de les
persones amb
problemàtica de salut
mental potenciant la seva
autonomia personal.

persones ateses

Llar Residència de
Manlleu

31

persones

15 / 16
.......................................
Llars amb suport

10

persones

45 / 14
.......................................
Club Social El Pedrís

3/7
.......................................
Serveis d’Atenció
Domiciliària

persones ateses

131

persones

73 / 58

37 / 38
.......................................

Club Social
Estivill Camps

22

persones ateses

18 / 4
.......................................

Les altes per millora sobre
el total de persones ateses
a cada recurs han estat
d’un 28% als Clubs Socials,
un 15% al CD CADO i un
44% al SRC.

75

116 persones ateses: 55
homes i 61 dones
75 persones han pogut
continuar vivint a la seva
llar amb suport
professional.

31 persones han viscut a la
Llar Residència de Manlleu
i 10 a les llars amb suport
d’Osonament.
Un 78,67% de les persones
ateses als Serveis
d’Atenció Domiciliària s’han
vinculat a activitats de la
comunitat.
El percentatge de
vinculació de les persones
residents a la Llar de
Manlleu a la comunitat ha
estat del 80%.

Respecte el Programa
d’atenció a les famílies,
s’ha ampliat la cartera de
serveis conjuntament amb
CHV i en col·laboració amb
AFMMO.

El percentatge de
vinculació de les persones
ateses a les llars amb
suport ha estat del 100%.

Memòria i Balanç Social 2017- Osonament / 13

areté

economia social, innovadora i sostenible
Fusteria
Areté forma part de la
xarxa de recursos
sociolaborals
d’Osonament i té per
objectius impulsar una
economia més
innovadora, responsable
i sostenible.

Es tracta d’una fusteria ubicada en una nau al carrer Fusteria del polígon les Goules de Tona
on es fabriquen tota classe d’articles elaborats a partir de fusta certificada (FSC) obtinguda
de boscos d’explotació sostenible.
Elabora productes propis (jardineres, taules de cultiu, contenidors per a la recollida d’oli,
compostadors, galliners i caixes niu, mobiliari urbà...) i productes a mida.

La seva principal finalitat
és preparar les persones
que hi treballen per fer el
salt a l’empresa
ordinària, facilitant el seu
creixement individual i el
seu desenvolupament en
l’àmbit social.
La plantilla del centre
està formada per 23
persones, 16 de les
quals presenten
certificat de disminució
derivada de trastorns de
salut mental.

Servei de Repartiment
Repartiment i col·locació de cartells publicitaris en
llocs autoritzats, correspondència de correus i sobres
personalitzats, esqueles mortuòries, bustiades
generals (fulletons, flyers, díptics ...)..Manipulació del
material a repartir (classificació, ensobrat, etiquetatge
i empaquetat). Una de les novetats més destacades
del 2017 ha estat la incorporació de dues bicicletes i
quatre tricicles elèctrics en el servei de Repartiment.
El servei està ubicat a la seu central d’Osonament.

Botiga segona mà
Espai de venda de tota mena d’articles
provinents de les deixalleries de la
Mancomunitat la Plana, Taradell i Manlleu.
La botiga està situada a la mateixa nau de
la fusteria, al Polígon Les Goules de Tona,
però s’ha adquirit un espai de grans
dimensions al carrer del Remei de Vic,
que el 2017 s’ha començat a adequar per
a la seva obertura el 2018.
Aquest nou establiment facilitarà l'adquisició d'articles a preus assequibles, seguint la
filosofia 3R (reutilitzar, reaprofitar, reciclar) i el consum sostenible i intel·ligent d'objectes
quotidians amb vida útil.

Altres serveis
Servei de Neteja. Suport Administratiu. Manteniment. Servei de manipulats.
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atenció integrada
Osonament treballa
amb una planificació
integrada dels serveis
sanitaris, socials i
laborals per tal de
garantir una atenció
global i centrada en les
persones, capaç de
donar resposta a les
seves necessitats.
Per assolir aquest
objectiu, Osonament
ha redefinit el seu
model d’atenció des de
mitjans del 2017,
unificant processos
d’intervenció, integrant
els programes dels
serveis de salut amb la
cartera de serveis
socials i laborals i
elaborant un pla de
sistema d’informació
únic. L’objectiu és
donar una resposta
integral en l’atenció a
les persones majors
de 16 anys residents a
la comarca d’Osona i
amb diagnòstic de
Trastorn Mental Sever
(TMS) i/o addiccions,
que comporti una
millora en el seu nivell
de qualitat de vida.

Promoció dels drets i millora de
l’atenció assistencial
“Compta amb mi”: Planificació de decisions anticipades. Projecte participat per les
persones residents i l’equip de Llar Residència de Manlleu (Osonament), CAP de
Manlleu, Equip de Serveis Socials Municipals de Manlleu, l’Hospital Sant Jaume de
Manlleu i Osona Salut Mental (CHV).
L’objectiu és millorar en l’atenció social i sanitària de la persona resident, optimitzant
les pràctiques col·laboratives entre els diferents serveis, i introduint el treball de
planificació de decisions anticipades amb persones amb problemes de salut
mental.

Programa de recolzament a famílies
Amb una comissió transversal formada per professionals del CHV (CSMA, CSMIJ i
CAS), AFMMO i Osonament amb l’objectiu de dissenyar accions orientades a les
famílies:
Programa Respir: Ofereix la possibilitat que les persones que ho desitgin participin
de sortides d’un o més dies per diferents punts de Catalunya. Aquestes sortides els
proporcionen un temps d’oci i benestar i ajuden a alleugerir la tasca cuidadora de
les seves famílies. S’han beneficiat 183 persones i les seves famílies. S’han realitzat
19 sortides d’un dia i 2 sortides amb pernoctació de tres dies i dues nits, a Palamós
i Puigcerdà.
Espai Parèntesi espai de diàleg obert a les famílies. Durant l’any 2017 es van
realitzar tres sessions:
No puc viure sense el mòbil
Seu menys, mou-te més
Què passarà amb el meu familiar quan no el pugui cuidar? Tuteles, curateles i
assistent personal.
Grups psicoeducatius: Sessions on es dona informació sobre la malaltia mental,
maneig de la mateixa, tractaments, recursos sanitaris i socials, així com contenció i
suport de les famílies.
Intervenció multifamiliar: Intervenció amb les famílies i/o els usuaris amb l'objectiu
d'orientar i informar de les activitats i objectius del servei.
Intervenció unifamiliar: Intervenció sobre els membres d’una única família definits
per l’anàlisi de cada situació, el procés d’intervenció i pels objectius fixats.

Millora de l’atenció psiquiàtrica i de
salut mental en l’àmbit judicial
Programa de Mesures Penals Alternatives (Treballs en Benefici de la
Comunitat, TBC). En total, el 2017 es van vincular 13 persones en els dos
programes de TBC de l’entitat: de Tractament en alguns dels serveis d’Osonament
o Ordinari.

Sortida Respir
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Accions de lluita contra
l’estigma i promoció del
benestar de les persones
Parelles Artístiques: Experiències creatives per la salut
mental. 11a edició 2016-2017. És un projecte totalment
consolidat que consisteix en la creació i la posterior
exposició d’unes obres realitzades per parelles formades
per dos artistes, un dels quals està vinculat a recursos de
salut mental. Les exposicions de les obres representen una
part destacada de la iniciativa, però es valora sobretot el
procés creatiu que viu cada parella. El projecte va néixer a
Osona el 2006 i s’ha estès per diferents territoris de
Catalunya.
A nivell quantitatiu, en l’onzena edició han participat:
169 artistes
17 recursos de
salut mental
6 comarques:
Bages,
Barcelonès,
Maresme,
Osona,
Tarragonès i
Vallès Oriental
80 obres
19 exposicions.

Rondallaires: Des de l’any 2013, alguns residents de la
Llar Residència representen cada any una obra teatral per
als infants de les escoles bressol de Manlleu. Això permet la
integració a partir d’una activitat creativa i educativa i lluitar
contra l’estigma en salut mental. El 2017 s’hi han sumat els
equips d’Aprenentatge Servei (ApS) de 4art de la Salle de
Manlleu, que el dia de la representació (10 juny) van
dinamitzar als jardins de la llar la participació activa dels
infants i van participar amb l’obra dels residents.

Representació a la Llar Residència de Manlleu

Actes al voltant del Dia Mundial de la Salut Mental: La
programació d’activitats és organitzada des de la comissió,
que coordina Osonament, i està formada per l’Associació
de Familiars de Malalts Mentals d’Osona ( AFMMO),
Consorci Hospitalari de Vic (CHV) i Universitat de Vic
(UVic-UCC). En aquesta edició s’ha mantingut la línia de
treball dels darrers anys, incloent les activitats de salut
mental en la programació pròpia d’altres entitats socials i
culturals de la comarca.
04/10 Conferència “L’impacte de les noves tecnologies en
infants, adolescents i joves” Jordi Bernabeu, psicòleg. 55
persones
10/10 Cine Club Vic. “Rèquiem per un somni. Col·loqui amb
Memi Martínez i Sònia Reig. 120 persones
18/10 Club lectura comarcal. “La Ràbia”, de Lolita Bosch.
Sessió conduïda per la mateixa autora. 93 persones.
20/10 Conferència “Joves, vells i nous malestars, velles i
noves dependències” a càrrec de Jaume Funes. Psicòleg,
educador i periodista. 89 persones
20/20 Clausura Parelles Artístiques
25/12 Dansem per la salut mental. 125 ballarins/ 480
persones públic
Octubre/Novembre. Conte i taller per treballar les emocions.
Acció de sensibilització conjunta entre Biblioteca de Vic i
Osonament a les escoles de Vic. 5 escoles, 250 alumnes.

Dansem per la salut mental a l’Auditori de Calldetenes

Parelles dietètiques. Des del Grau de Nutrició Humana i
Dietètica de la UVic-UCC, i amb l’enfoc de l’aprenentatge
servei, els alumnes de tercer curs han planificat i dinamitzat
un projecte d’intervenció dietètica adreçat a les persones
usuàries d’Osonament dins del marc de l’assignatura
“Dietoteràpia Aplicada I”. S’han fet tres sessions i hi han
participat 18 “parelles dietètiques” formades per alumnes i
persones usuàries.

Una sessió del projecte Parelles Dietètiques a Osonament
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Taller de ràdio a la UVic-UCC. Taller conjunt entre
persones usuàries i alumnes de segon del grau de teràpia
ocupacional, en el marc de l’assignatura Recursos
Terapèutics. En aquest taller hi han participat 14 alumnes i
10 persones usuàries d’Osonament.
Aprenentatge a recurs. Una altra activitat que s’ha portat a
terme durant aquest 2017, conjuntament amb la UVic-UCC,
ha estat l’Aprenentatge a recurs, acció que forma part de
l’assignatura Teràpia Ocupacional Aplicada en l’Adult I.
Aquesta acció es va realitzar el 22 de novembre a
Osonament, on persones usuàries i alumnes (un total de 25
persones) van participar de forma interactiva en una sessió
d’Artteràpia.

Promoció d’accions per a la
inclusió comunitària de les
persones adultes amb
trastorn mental greu i
addiccions
Programa d’intervenció comunitària: Des dels diferents
serveis d’Osonament, es potencia la importància de
l’ocupació significativa del temps i la vinculació a recursos
comunitaris, tant a nivell individual com grupal. El 2017
s’han iniciat col·laboracions amb diferents entitats:
Ajuntament de Vic (amb el projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural de la ciutat de Vic i amb el Mercat
Medieval), amb els Sagals d’Osona i l’Escola Guillem de
Montrodon de Vic. Des de la Llar Residència de Manlleu,
s’ha participat de nou a la mostra d’arbres de Nadal
Reciclats de la plaça Fra Bernadí.
Programa de Voluntariat – Prescripció social. Persones
ateses a Osonament fan activitats de voluntariat a diferents
entitats: Joguines Sense Fronteres, Residència Cals Avis de
Torelló, Casal SAITS de Vic, Càritas de Torelló reciclant
joguines i fent la campanya “1 joguina, 1 somni”,
biblioteques municipals, Gatera municipal de Vic,
Associació El Tupí...

Sessió d’artteràpia a Osonament amb alumnes de la UVic-UCC

Sessió de zumba: El mes d’abril es va organitzar una
Masterclass de zumba per celebrar el Dia Mundial de
l’Activitat Física. L’activitat va ser oberta a persones ateses,
professionals i ciutadania, i en total hi van participar 25
persones. Els objectius de la iniciativa van ser, per un
costat, reforçar l’interès d’Osonament de promoure un estil
de vida saludable a través de l’activitat física, i per altra
banda, per donar a conèixer l’entitat com a un recurs
comunitari a la ciutadania.

Programa d’accions culturals: Exposicions, cinema,
dansa, conferències, accions amb les biblioteques de la
comarca, participació en la decoració del Mercat Medieval
de Vic, etc.

Promoció de
l’associacionisme i de la
participació ciutadana i
social dels moviments en
primera persona i les seves
famílies.
Consell de Participació de Centres del Club Social,
Centre de Dia CADO i el Servei Prelaboral: Al febrer de
2017, es va convocar la primer reunió del Consell on es va
formalitzar la seva constitució.
Consell de Participació de Centres de la LLar Residència
de Manlleu
Primera persona: participació de persones ateses en els
grups terapèutics com el de suport a l’abstinència a
l’alcohol, en les comissions dels actes del Dia Mundial de
Salut Mental i en el programa de famílies.

La sessió de zumba es va fer davant l’edifici d’Osonament
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projecció social

fites destacades i
relacions institucionals
25 GENER. Endesa lliura tres bicicletes i quatre tricicles
elèctrics al Servei de Repartiment de publicitat d’Areté.
L’acte compta amb l’assistència la directora general
d’Endesa a Catalunya, Isabel Buesa; el director de
Distribució d’Endesa a la Catalunya Central, Francesc
Vizcaíno; el president d’Areté, Joan Carles Rodríguez i la
gerent d’Osonament, Mercè Generó així com de
professionals del servei.

24 FEBRER. Osonament entra a formar part de la Fundació
Tutelar l’Esguard, que passa així a oferir per primer cop
serveis de tutela a persones amb problemes de salut
mental a Osona. L’Acte de presentació de la nova etapa de
l’entitat, al consell comarcal d’Osona, compta amb la
participació del conseller de Justícia, Carles Mundó.

8 ABRIL. La consellera de Presidència, Neus Munté i
l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, visiten l’estand de productes
d’Areté al Mercat del Ram de Vic.

13 ABRIL. Visita de representants de la Generalitat per
conèixer el model d’Osonament: delegada del govern a la
Catalunya Central, Laura Vilagrà; gerent de la Regió
Sanitària a la Catalunya Central, Marta Chandre; director de
CatSalut, David Elvira; secretari d’Afers Socials i Famílies,
Francesc Iglesies i directora del Pla Director de Salut
Mental i Addiccions, Cristina Molina.

12 MAIG. La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies,
Dolors Bassa, inaugura l’Espai Estivill Camps Torelló
d’Osonament. L’acompanyen el director general de
Protecció Social, Joan Ramon Ruiz; l’alcalde del municipi,
Santi Vivet; el president i la gerent d’Osonament, Joan Roca
i Mercè Generó; representants del consistori i persones
usuàries del nou espai.

26 MAIG. Visita a la nova seu de la consellera de
Presidència, Neus Munté. L’acompanyen l’alcaldessa de
Vic, Anna Erra; la delegada territorial del Govern a la
Catalunya Central, Laura Vilagrà i la gerent de la Regió
Sanitària a la Catalunya Central, Marta Chandre.
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13 JULIOL. Visita a la nova seu de l’expresident de la
Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que remarca que “el
centre és un exemple i referent del Pla Integral de Salut
Mental i Addiccions”.

16 SETEMBRE. Marató Solidàra 4xM de Manlleu a benefici
d’Osonament, amb la participació de més de 200
corredors.

12 NOVEMBRE. La Llar Residència de Manlleu acull la
Diada de les Famílies, una festa que cada any reuneix els
familiars de les persones residents (més d’un centenar) al
voltant d’una arrossada i de diverses activitats d’oci. La
diada compta amb el suport de l’Ajuntament de Manlleu a
través de la regidora Carme Trillas.

5 DESEMBRE. Areté és una de les entitats beneficiades en
la convocatòria 2017 de projectes d’inserció laboral de
l’Obra Social “la Caixa”. Concretament, rep un import de
15.000 euros per donar suport a diferents projectes que
l’entitat porta a terme, especialment a reforçar els serveis
de Fusteria, Servei de Repartiment de publicitat i bustiada, i
serveis de neteja i manipulats industrials.

27 OCTUBRE. Presentem la Taula de Salut Mental i
Addiccions d’Osona, en un acte al Consell Comarcal
d’Osona que compta amb la delegada del Govern de la
Generalitat a la Catalunya Central, Laura Vilagrà.
11 DESEMBRE. Per segon any consecutiu, el CET Areté
d’Osonament fabrica els guardons de fusta que es lliuren
als comerços premiats a la gala de Vic Comerç, en un acte
amb 800 persones a l’Atlàntida de Vic.
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qualitat, ètica

i seguretat del pacient
Sistema de
gestió de la
qualitat
L'entitat segueix un Sistema
de Gestió de la Qualitat
encarat cap a la millora
contínua. Com cada any,
s'han marcat objectius,
s'han mesurat i avaluat
resultats i s'han fixat noves
accions de millora. Des del
2011 totes les àrees estan
certificades conforme la
ISO 9001:2008 i havent-se
certificat aquest 2017
conforme la nova ISO
9001:2015 des del 14 de
novembre.

Protecció de
dades
El compliment de la Llei de
Protecció de Dades de
Caràcter Personal permet
garantir a Osonament el
tractament correcte de les
dades i el manteniment de
la confiança dels seus
usuaris i usuàries. L'entitat
està adscrita al Codi Tipus
de la Unió Catalana
d'Hospitals (UCH), fet que li
permet l'aplicació concreta
de la llei considerant les
especificitats de l'activitat
que porta a terme.

Ètica

Satisfacció

El 2017 hem continuat
treballant en l'Espai de
Reflexió en Ètica de Serveis
Socials (ERESS), un òrgan
d’Osonament de caràcter
consultiu i interdisciplinari,
que té com a objectiu
promoure i vetllar perquè la
pràctica assistencial
garanteixi els valors ètics i
l’atenció digna a les
persones en tots els serveis
de l’entitat. En aquest
sentit, destacar que s’han
assolit la totalitat de les
activitats i dels objectius
funcionals plantejats en el
Pla Funcional de l’ERESS
per aquest any.

El 2017 hem seguit valorant
el grau de satisfacció de
les persones ateses i de les
famílies en els diferents
recursos a través de les
escales de satisfacció
administrades de manera
anònima. Les puntuacions
que presentem són els
resultats de les escales
valorades de 0 a 10.

Accions:
- Formació de “Com
resoldre conflictes ètics en
la pràctica professional”
- Sessió formativa sobre
l’ERESS als professionals
d’Osonament
- Sessió formativa sobre
l’aplicació del document de
bones pràctiques per
escriure i consultar curs
clínic als professionals de
l’entitat
- Elaboració del “Protocol
de bones pràctiques en
ingrés psiquiàtric de
persones vinculades als
serveis d’Osonament”
- Anàlisi i resolució de 3
consultes
Formem part del comitè
d’Etica Assitencial del
Consorci Hospitalari de Vic
(CHV), un òrgan consultiu,
al servei de ciutadans i
professionals, per orientar
la seva actuació en els
conflictes ideològics i
morals que et pot generar
l’activitat clínica.

Àrea Rehabilitació i Àrea
Inserció Laboral
Llar Residència
Llars amb Suport
PSALL I SADE
Àrea Logopèdia

Seguretat
del pacient
Establim mecanismes a
través dels quals vetllem
perquè els principals riscos
relacionats amb la
seguretat durant l’atenció a
les persones ateses siguin
els mínims possibles,
aplicant les mesures
preventives necessàries.
Durant el 2017,
professionals de l’entitat
han rebut formació en
aquest camp i s’ha elaborat
i implementat el Protocol de
Seguretat del Pacient.
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Persones
Ateses Familiars
8.68
8.20
8.40
8.50
8.75

9.72
6.05
8.96
9.00
8.90

compartim

coneixement
Formació

Pràctiques curriculars

Osonament disposa d’un pla de formació anual conjunt
amb el CHV per garantir la formació continuada i
actualitzada dels seus professionals.

Osonament disposa d’una àmplia oferta de pràcticums
gràcies als convenis de cooperació subscrits amb
universitats i centres formatius.

Formació Continuada
Percentatge de treballadors que han rebut formació
Inversió d’hores
Promig d’hores de formació per professional
Total inversió econòmica
Inversió econòmica en hores de formació dins
de jornada laboral
Crèdit bonificat per la FTFE

2017
90,63%
1.644,50h
26,10h
43.214,16€
37.567,16€
5.647,00€

Recerca
Formem part del grup de recerca SaMIS de Salut Mental
i Innovació Social. L’objectiu d’aquest grup de recerca és
generar i transferir coneixement sobre la salut mental des
d’una aproximació interdisciplinària, holística, col·laborativa
i internacional. Es tracta d’un grup interinstitucional
d’investigadors de la Universitat de Vic – Universitat Central
de Catalunya (UVIC-UCC), l’Hospital Universitari de Vic,
Osonament i Fundació Althaia, entre d’altres entitats
col·laboradores.

28
18

· Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
· Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
· Universitat de Girona (UdG)
· Escola Universitària d'infermeria i Teràpia Ocupacional de
Terrassa (EUIT)
· Fundació Universitària del Bages (FUB)
· Universitat de Barcelona (UB)
· Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP)

Formació Professional

7

Professionalitat

2

Formació Residents en Psiquiatria (MIR) i Psicologia
(PIR)

1

· Institut Antoni Pous i Argila (Manlleu)
· IES Vic
· OPE-Ajuntament de Manlleu
· Infocentre

Ponències
Intervenció comunitària en salut mental i addiccions. I
Jornada Salut Mental Comunitària. 30 novembre.
Organitza: Ajuntament de Vic. Lloc: UVic-UCC. Ponents:
Judith Martínez i Neus Vila.

Es prepara per al 2018 la incorporació d’una Doctorand
industrial en dietètica i nutrició de la UVic-UCC amb un
projecte de millora de la qualitat de vida de les persones
ateses mitjançant la intervenció en els seus hàbits
d’alimentació.

Atenció integrada i integral de les persones de la Llar
Residència de Salut Mental de Manlleu. I Jornada
d’Inclusió Social. 6 I 7 juliol. Organitza: Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies; Càtedra de Serveis Socials
UVic-UCC. Lloc: UVic-UCC. Ponents: Montse Colom.

Docència

Procés d’accés al món laboral a través de la intervenció
comunitària en Salut Mental al Vallès Oriental. 19 de
maig. Organitza: Taula Salut Mental Granollers. Lloc. Centre
Cívic Nord. Ponents: Jordi Plans

Professionals d’Osonament són docents en els graus de
Teràpia Ocupacional i Psicologia i en el Màster de
Psicologia General Sanitària.

Teràpia Ocupacional / UVic-UCC
Màster Psicologia General Sanitària / UVic-UCC
Grau Nutrició Humana i Dietètica
Grau en Educació Social i CAFE / UVic/UCC
Màster de Rehabilitació Psicosocial / Fòrum Salut Mental
Màster GESAPH / UB
Maneig del Trastorn Mental Sever / CHV
Mòdul Integració Social. IES Antoni Pous i Argila
Mòdul Integració Social. IES APA

Total alumnes
Pràctiques de Graus i Màsters Universitaris

· Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad

L’equip d’Osonament compta amb una Doctorand
industrial del GRAEF (Grup de Recerca en Esport i
Activitat Física de la UVic-UCC), que està implementant un
programa d'activitat física per a les persones: Trastorns
mentals severs, cronicitat i patró sedentari: Estudi
d’usabilitat i efectivitat del programa “Seu menys, mou-te
més”.

Número professionals docent
Número d’activitats docents

13 especialitats i gairebé 5.000 hores de formació

8
16

5
2
1
2
1
1
1
2
1

Publicacions
Theory of Mind in ethymic bipolar patients and
first-degree relatives. Journal of Mental and Nervous
disease. 205 (3); 2017-212. Josep Manel Santos.
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comunicació
Canals interns i externs

Visites web corporativa
2017

Intranet
www.osonament.cat
www.parellesartistiques.cat
www.fundacioarete.cat

www.osonament.cat
Sessions
Usuaris
Pàgines vistes

www.facebook.com/osona.amblasalutmental/

7.356
5.206
20.944

www.facebook.com/parellesartistiques
Twitter @Osonament
Youtube/Osonament
Instagram.com/osonament/

31 Accions comunicatives / 217
impactes en mitjans de comunicació
Impactes segons tipologia de mitjans
159

150

137 136
2017
2016
2015

100

0

55

44 44

50
4
Digitals

4

5

TV

Premsa escrita

Impactes segons temàtica
120
100
80

101

60

70

69
45

40

25

32

7
Institucional

Parelles
Artístiques

187
299
312

36

20
0

Facebook
Twitter
Instagram

2017
2016
2015

93
74

Web dotzena edició de Parelles Artístiques
Blog Es fa camí, de les persones ateses a CADO
Obertura Instagram d’Osonament

Creixement perfils
corporatius

10 10 17

Ràdio

Desenvolupament d’eines
de comunicació

Dia Mundial SM

8
Areté

4

9

15
1

1

CD CADO
SRC

1

0

0

Logopèdia
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27

3
Habitatge

1

1

2

Laboral

gestió ambiental
Un edifici
ecosostenible
La seu central
d’Osonament integra
criteris de sostenibilitat que
el 2017 ens han permès
obtenir la Qualificació
energètica A, la més
eficient.

Petjada de
carboni

Reconeixements
17 GENER.
El nou edifici d’Osonament,
de l’equip d’arquitectes
Comas-Pont, és un dels 12
projectes arquitectònics
catalans nominats al Premi
d'Arquitectura
Contemporània Mies van
de Rohe 2017.
17 MAIG.
L’edifici d’Osonament és
finalista dels Premis FAD
d’arquitectura i interiorisme
2017. El jurat afirma que en
l’obra “es reconeix una
estratègia clara en l’ús de
la tècnica constructiva i la
identificació de la gestió
energètica relacionada
amb l’ús d’aquest edifici
que s’autoregula
termodinàmicament”.
5 DESEMBRE
L’equip Comas-Pont
Arquitectes aconsegueix
amb l’edifici central
d’Osonament el Premi al
millor edifici sostenible dels
XI Premios NAN de
Arquitectura y construcción
2017.

Aquest 2017 s’ha continuat
amb el pla d’acció per
reduir el nostre impacte en
el medi ambient en base al
càlcul de la nostra petjada
de carboni, iniciant una
tendència a la reducció
d’emissions.

Gestió de
residus
Partint del ferm compromís
de l’entitat amb la
preservació del medi
ambient i el canvi climàtic i
com a part de la
materialització del nostre
valor de Responsabilitat i
Sostenibilitat, es va
encarregar a l’empresa la
Vola, l’elaboració del Pla de
Gestió de Residus
d’Osonament.

El pla de gestió de residus
disposa de 19 accions
dividides en 49 actuacions
concretes, de les quals 24
han estat dutes a terme i 25
es troben en procés
d’execució.

Accions del Pla de
Gestió de residus

49%

51%

Assolides 49%
En procés 51%
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Protocol
estalvi
energètic
A la Llar Residència de
Manlleu es continua amb el
seguiment per part del
Consell Comarcal d’Osona
de l’aplicació de mesures
per l’estalvi energètic. El
pla implica canvis en els
hàbits de consum i la
substitució de la
il·luminació per sistemes
més sostenibles i la millora
d’instal·lacions de la llar.

recursos humans
Apliquem mesures per
garantir als nostres
professionals un entorn
de treball que permeti el
desenvolupament de les
seves capacitats,
competències,
creativitat i talent.
Potenciem la formació
continuada, la
transversalitat i la
multidisciplinarietat amb
l’objectiu de millorar la
qualitat i l’excel·lència
dels serveis, la cohesió
dels professionals i el
sentiment de pertinença
a Osonament.
Els professionals estan
acollits a tres convenis
col·lectius. No obstant,
l’entitat afavoreix i
millora les condicions
establertes en matèria
de salari i de jornada,
entre d’altres.

Plantilla de personal
a 31 de desembre 2017

Plantilla Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona
Plantilla Fundació Areté *

65 (50 dones i 15 homes)
23 (11 dones i 12 homes)

Total

88

*Personal vinculat al CET amb discapacitat

16 (8 dones i 8 homes)

Gestió de persones

a 31 de desembre de 2017

Dades relatives a professionals de la Fundació CMPPO i de la Fundació Areté
Total plantilla
Plantilla de personal equivalent a jornada completa
Llocs de treball de caràcter indefinit
Mitjana d’edat

88
68,73
86,90%
42,70 anys

Distribució de personal
Categoria Professional
Gerent
Tècnics Superiors
Tècnics Mitjans
Monitors/es
Arquitecte Tècnica
Of. Administratius
Mestre Taller
Peó
Especialista 2ª
Oficial 1ª
Total

Dones
1
5
21
19
1
5

Homes

9

4
6
6
2
6
2
1
88

Voluntariat
Des d’Osonament obrim la porta a aquelles persones que desitgen fer accions de
voluntariat social i valorem de forma molt positiva la seva tasca. Per tal de promocionar una
activitat regular de voluntariat dins de la nostra entitat:
· S’identifiquen i promouen activitats de voluntariat dins dels diferents serveis
· Es regulen les tasques del voluntariat d’acord amb la normativa vigent
· Les accions de voluntariat es projecten dins l’entorn comunitari
Durant el 2017, hi ha hagut 19 voluntaris i voluntàries realitzant tasques de suport o
acompanyament en activitats de l’entitat.

Memòria i Balanç Social 2017- Osonament / 24

Conciliació de la vida
personal, familiar i laboral

Absentisme laboral
Índex absentisme laboral FCMPPO (4,10%)

Dades relatives a professionals de la Fundació CMPPO

Maternitat
0,50%

Flexibilitat horària
Els professionals gaudeixen d’una flexibilitat total de
calendari i horari per poder conciliar la seva vida laboral,
personal i familiar en la línia de la Reforma Horària,
disposant de tardes lliures.

Permisos
legals
0,92%

Durant el mes d’agost es realitza jornada intensiva per tots
els professionals, excepte els professionals en règim de
torn.

DONES

HOMES

TOTAL

18

4

22

9

0

9

1

0

1

5
33

1
5

6
38

Comitè d’empresa
FCMPPO
Professionals que constitueixen
el comité d’empresa
Hores de treball dedicades 2017
Cost Empresa de les hores de
treball dedicades

Incapacitat
temporal
2,50%

Malaltia
comú
2,49%

Accident laboral
0,45%

26,83 % dels professionals disposen de 5 tardes lliures
17,07 % dels professionals disposen de 4 tardes lliures
46,34 % dels professionals disposen de 3 tardes lliures
9,76 % dels professionals disposen de 2 tardes lliures

Horaris flexibles per
motius de conciliació
Reducció de jornada
amb la consegüent
reducció de salari per
tenir cura d’un fill/a fins
que compleixi 12 anys
Permís per lactància
compactada
Excedència especial
per tenir cura d’un fill/a
Total

Accident laboral
0,01%

Índex absentisme laboral Fundació Areté (4,55%)

Flexibilitat en els calendaris i horaris dels professionals de
forma personalitzada
Un
Un
Un
Un

Altres motius
0,18%

5
484,75h
8.110,75 €

Permisos
legals
0,31%

Incapacitat
temporal
4,24%

Malaltia
comú
3,79%

Seguretat i salut laboral
L’any 2017 s’aposta per una gestió interna de la seguretat i
salut dels professionals de l’entitat amb la finalitat
d’integrar de forma efectiva la prevenció de riscos laborals i
donar un pas més pel que fa a la millora de les condicions
de seguretat i salut dels professionals de l’entitat.
Per vertebrar tota la gestió en aquest àmbit, s’aprova la
política de seguretat i salut per part del Patronat en data 19
de març de 2018.
Actuacions realitzades
Formació de nova incorporació i revisions mèdiques inicials
Formació periòdica personal de manteniment
Elaboració del pla d'emergències del nou edifici/revisió i
millora del pla d'emergències de la Llar Residència de
Manlleu
Formació sobre el pla d'emergències a tots els
professionals
Formació gestió del temps
Avaluació de riscos inicials de l'Espai Estivill Camps
Adopció mesures correctores del nou edifici
Elaboració de les avaluacions de riscos de professionals
embarassades
Coordinació d'activitats empresarials
Realització i seguiment dels controls periòdics establerts
Pla d’Igualtat entre homes i dones a Osonament
El 2017 hem continuat treballant en les diferents línies del
Pla d’Igualtat de l’entitat:
Neutralitat en la imatge que projecta l’organització tant en
l’àmbit intern com extern
Assolir gradualment un equilibri entre dones i homes en la
distribució del personal
Promoure la conciliació de la vida professional, familiar i
personal de la plantilla
Condicions laborals segures i igualitàries
Prevenir, detectar i resoldre situacions d’assetjament sexual
i discriminació per raó de sexe
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dades

econòmiques
Osonament és un projecte solvent que ha dut a terme
una bona gestió del patrimoni que ha permès la seva
supervivència i creixement, seguint els principis de
bon govern i transparència, promovent la utilització de
recursos locals, enfortint l’economia local a la
comarca d’Osona, sent respectuosa amb l’àmbit
social i ambiental i reinvertint la totalitat dels beneficis
en el compliment de les finalitats fundacionals.
Els comptes anuals de l’exercici 2017 han estat
auditats per l’empresa Busquets-Economistes
Auditors SL i aprovats pel Patronat de FCMPPO el 14
de maig de 2018 i pel Patronat de Fundació Areté el
24 d’abril de 2018.

Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic d’Osona

Fundació Areté

BALANÇ DE SITUACIÓ 2017 (expressats en €)

Actiu no corrent
Actiu corrent
TOTAL ACTIU
Patrimoni Net
Passiu corrent
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

Actiu no corrent
Actiu corrent
TOTAL ACTIU
Patrimoni Net
Passiu no corrent
Passiu corrent
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

3.430.405,24
2.009.785,98
5.440.191,22
4.968.097,52
144.117,09
327.976,61
5.440.191,22

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2017
Ingressos per les activitats
2.724.174,70
Ajuts i altres despeses
-134.950,23
Aprovisionaments
-231.220,08
Altres ingressos de les activitats
2.229,71
Despeses de personal
-1.914.931,84
Altres despeses d'explotació
-275.128,73
Amortització de l'immobilitzat
-102.607,16
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 26.117,21
Altres resultats
-1.277,00
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
92.406,58
Ingressos financers
5.130,49
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
RESULTAT DE L'EXERCICI

BALANÇ DE SITUACIÓ 2017 (expressats en €)
839.697,10
115.518,28
955.215,38
867.616,71
87.598,67
955.215,38

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2017
Ingressos per les activitats
Variació d'existències
Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Amortització de l'immobilitzat
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
Altres resultats
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
RESULTAT DE L'EXERCICI

363.179,29
7.870,32
-33.151,17
-266.803,87
-67.854,14
-30.082,62
24.525,78
-1.450,02
-3.766,43
-3.766,43
-3.766,43

.................................................................................................

5.130,49
97.537,07
97.537,07

.................................................................................................
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Ingressos agregats
2016

2017

9,46%. 4,24%.
0,79%.
1,54%.
1,58%.

0,76%.
1,27%.
0,96%.

7,00%.

8,77%.

5,55%.

8,03%.
9,63%.

10,06%.

47,01%.
24,48%.
24,48%.

40,01%.

25,32%.

48,58%.
40,55%.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Servei Català de la Salut/Departament de Salut
Aportació Usuaris
Consell Comarcal
Diputació de Barcelona
Ajuntaments
Facturació serveis empresarials
Altres ingressos

Treball
Social

Despeses agregades
2016

0,91%. 6,84%.
12,16%.

2017

4,33%. 4,41%.
8,63%.
11,41%.

8,97%.

71,12%.

Ajuts i altres despeses
Aprovisionament
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació
Amortització de l’immobilitzat

71,22%.

Dades econòmiques Osonament
Dades agregades de FCMPPO i Fundació Areté. Pressupost total
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Ingressos
Despeses

2011
2.693.505,91
2.506.302,32

2012
2.747.651,81
2.461.912,50

2013
2.623.887,49
2.356.235,80

2014
2.811.943,23
2.477.710,13

2015
2.883.441,32
2.868.030,03
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2016
2.957.280,45
2.923.542,10

2017
3.157.113,28
3.063.342,64

“Per l’àrea de repartiment, la nova seu d’Osonament ha significat
una gran millora a nivell d’infraestructura ja que hem passat a tenir
un espai propi pensat per les tasques que s’hi duen a terme.
Disposem d’un lloc on poder carregar i descarregar fàcilment el
material que repartim així com per poder-hi tenir les bicicletes i els
tricicles elèctrics, ja que això hagués estat impensable en els
espais anteriors.
A nivell més personal crec que són moltes més les millores. Aquest
edifici ha obert la porta a formar part d’un col·lectiu més gran de
persones, sembla que les diferents àrees de treball hagin perdut
protagonisme i l’hagin cedit a un sol nom: Osonament. Ara és molt
fàcil poder intercanviar unes paraules o un somriure amb qualsevol
persona que per un motiu o per un altre dedica una part del seu
temps a l’entitat. Crec que ara és més senzill poder-nos conèixer
tots, saber on som i a la vegada poder-nos donar un cop de mà.”
Anna Sanglas
“Per mi aquest 2017 ha sigut un any molt important, ja que ha
comportat molts canvis. Preparació de tots els espais exteriors,
primer any de cultiu al nou hort d'Osonament, incorporació de nous
tallers i, sobretot, una nova manera de treballar molt més dinàmica i
amb molta relació amb els altres serveis. Ara ens coneixem tots.
El fet de disposar del nou edifici facilita la connexió de companys
de treball i també que les persones usuàries puguin passar d'un
servei a un altre amb molta més freqüència que abans.
També ens ha obert les portes a fer col·laboracions amb centres
propers com l’escola Guillem de Montrodon de Vic.
En resum, en faig una valoració molt positiva i amb ganes de que el
2018 sigui encara millor.”
Toni Canadell

“Vaig arribar a Osonament molt poc convençut per l’estigma que hi
ha entorn de les teràpies, pensant que realment jo no estava tan
malament com per anar a un centre així. Però la meva experiència
ha estat immillorable. Vaig tenir una depressió molt forta i problemes d’abús d’alcohol i venir aquí m’ha salvat. Tant els professionals,
com l’ambient, l’edifici i sobretot els companys m’han anat genial.
Tant de bo hi haguessin més Osonaments. Les eines que m’han
donat seran imprescindibles quan em donin l’alta per poder
continuar tenint una bona qualitat de vida i més ganes de créixer
com a persona.”
Roger Ortega

“Quan penso amb el temps que portem a la nova seu central
d’Osonament em vénen al cap les salutacions còmplices entrant i
sortint del centre de persones tan diferents entre si. La satisfacció
davant la gratitud de les persones a qui acompanyem en el seu
periple vital, en uns espais tan dignes. També penso amb la gran
quantitat d'actes que s'han fet a la comunitat i que desperten
interès per la qualitat de la proposta. Aquí la vida va bullint, a la
cuina, a l'hort, al Club, al BioArtCafè...”
Montse Colom
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“El fet de tenir aquest espai amb els diferents serveis integrats i que
gran part de l’equip professional d’Osonament ens trobem en el
mateix edifici ens dóna més facilitats a l’hora de resoldre les
tasques del dia a dia. Gràcies al nou equipament també hem pogut
implementar una sèrie d’activitats transversals per a les persones
que atenem a les seves pròpies llars, que abans era més difícil de
portar a terme. A més, s’ha de destacar la qualitat dels espais i la
seva claror. També crec que hem guanyat amb cohesió d’equip.”
Arianne Gonzalez

“Quan vaig començar a venir a Osonament no sabia què em
trobaria. Portava un temps que gairebé només sortia de casa per
anar a comprar. Aquí, entre les activitats que fem, l’ambient, la
gent...la veritat és que m’ha ajudat molt. L’espai també és molt
acollidor. A més, des de l’àrea d’inserció laboral i gràcies a
diferents professionals que hi han estat molt a sobre, m’han ajudat a
trobar una feina. Estic molt content. Sobretot vull destacar el clima,
l’ambient, els professionals i els companys.”
Joaquim Grané

“Des de que estic vinculada a l’entitat noto un canvi, anar fent mica
en mica. L’any passat vaig anar al nou centre a fer ganxet i també al
programa d’esport. S’ha de dir que ara camino molt més que abans
gràcies a aquest programa. I de la Llar Residència de Manlleu, puc
destacar-ne la convivència. Pots fer i desfer a la teva manera amb
bastanta llibertat i això està bé. A mi m’ha anat bé passar una
temporada aquí a la llar.”
Tània Pedrosa

“Jo resumiria Osonament com a dignificació de l’atenció al malestar
psíquic. Després d’un any i escaig d’activitat, l’apropament
d’Osonament als serveis de Salut Mental del CHV ha sigut una
oportunitat per afavorir que els professionals més clínics tinguin
també una mirada més comunitària i a l’inrevés.
També ha sigut una oportunitat de possibilitats infinites que està
permetent, per exemple, potenciar la rehabilitació psicosocial de
persones en situació d’ingrés parcial o subaguts.
Per últim, el nou edifici està essent una estructura que lluita contra
l’estigma. Quan el projecte es va iniciar, molts professionals vam
tenir el dubte de si apropar-nos a l’hospital i allunyar-nos del nucli
urbà implicaria una major estigmatització de la salut mental.
Personalment, tinc la impressió que és tot el contrari i la prova està
que moltes persones ateses a consultes externes o a les diferents
unitats d’ingrés de salut mental, demanen ser atesos aquí.”
Josep Manel Santos
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“Resumiria la valoració d'aquest primer any d'Osonament amb els
següents conceptes:
- Evolució (respecte la infraestructura, gestió i organització de
l'entitat, els professionals i la connexió amb la comunitat).
- Integració (de persones, de processos i serveis, d'equips
d'atenció i del propi recurs en el medi).
- Repte (per seguir evolucionant, acabar de consolidar la cobertura
de necessitats presents i adaptar-se a les futures necessitats de la
salut mental).”
Ruben del Rio

“Osonament fa una tasca molt important. Destacaria l’acaronament,
l’ajuda constant dels professionals i del grup. T’ajuden a controlar
l’addicció, en el meu cas a l’alcohol. És cert que vaig tenir una
recaiguda important, però tots em van ajudar per tornar a
aixecar-me. Actualment estic vinculat a activitats de CADO,
d’artteràpia i de multiesport, entre d’altres. Vinc quatre dies a la
setmana. A més, l’espai és molt lluminós, és gran i té molts serveis,
en cap moment ets sents oprimit. Té molta vida.”
Joaquim Boixeda

“M’agrada venir perquè així segueixo un horari. Abans no feia res,
ara més coses. I les activitats que faig a Osonament m’agraden,
sobretot la dansa. Havia anat alguns dies al centre del carrer Sant
Pere i hi ha molta diferència. Aquest edifici és més gran, amb molts
espais i més fresc. A més, he conegut gent nova. L’altra cosa que
m’agrada són les sortides. Vam anar de colònies a Banyoles i m’ho
vaig passar molt bé. Jo li aconsellaria a tothom que ho necessiti.
Ah! A més a més he trobat una feina a mitja jornada!”
Verònica Vilageliu

“Estic molt contenta perquè tots m’esteu ajudant molt. Venir a
Osonament m’ha canviat la vida per bé: sóc molt més feliç. He fet
amistats molt maques i cada setmana tinc moltes ganes que arribi
el divendres per poder venir. Tinc motius per llevar-me. A més a
més, una professional ve a casa dos cops per setmana i també
espero amb il·lusió les caminades en grup que fem cada setmana
Aconsello a les persones que no estiguin massa bé que vinguin.
Ara tinc motius per llevar-me. L’altre dia, per exemple, vam anar a
caminar a Rupit i em semblava que estava en una altra vida: vam
caminar, vam cantar, vam riure, vam explicar acudits...”
Manoli Garcia
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